
KÖHL SELLEO+

ZITCOMFORT VOOR GEWICHTIGE MENSEN.

TOT 150 KG 
GETEST

SELLEO + biedt ook mensen 
met een hoger lichaamsgewicht
ergonomisch zitcomfort.

Leverbaar in meer dan 100 verschillende kleuren en dessins

KÖHL-lendensteun KBS®

(optioneel)

• 65 cm hoge lenden-relax-rugleuning 

(8 cm in hoogte verstelbaar)

• Brengt de wervelkolom in een rechte zithouding 

en steunt hem

• Individueel instelbaar in hoogte en diepte

Ergo-relax zitting

• Met draadtrektechniek op comfortvlies 

ongelijmd bekleed

• Ergonomisch gevormd: zorgt voor een 

optimale zitpositie en een ontspannen zitten

• Zittingbekleding monteerbaar en 

afneembaar d.m.v. clips

Hoogwaardige bekleding

• Comfortabele schuimdikte van 

het zitkussen van 60 mm, ideale 

terugverende eigenschappen  

met > 60 kg/m³ dichtheid 

(rugkussen: > 40 kg/m³)

• Met CFK-vrije vormschuimtechniek 

vervaardigd



Voetenkruis van aluminium

hoogglans gepolijst 

• Alternatief ook in aluminium zwart

• Met wielen op tapijt of harde vloeren, 

zonder gereedschap te vervangen

• Wielen lastafhankelijk geremd, onderhoudsvrij 

conform DIN EN 12529, van uiterst belastbare, 

slagvaste polyamide

• Diameter van de wielen 65 mm voor een goede 

be weeglijkheid

4D-armleuning

• Ergonomisch gevormde, comfortabele 

PU-armsteun

• Houder aluminium gepolijst

• Zonder gereedschap in breedte instelbaar 

(80 mm) met snelsluiting

• In hoogte instelbaar (raster,100 mm), 

in diepte instelbaar (55 mm)

• Per zijde 30° zwenkbaar

Multifunctionele synchroonmechaniek

• Grote openingshoek voor het ergonomisch 

dynamisch zitten: 

synchroonverloop zitting/rugleuning in de 

verhouding 1:3 (geen „hemd-uit-broek-effect“)

• Extra zitneigverstelling van 4° 

(individueel in te schakelen) 

ter ondersteuning van bekkenkanteling en

strekking van de wervelkolom 

(voorkomt een ronde rug). 

• Tegendruk op het lichaamsgewicht instelbaar 

van 75-150 kg

• 5-voudige vergrendeling van de rugleuningneiging 

met comfortabele ontkoppelingsbeveiliging 

• Glij-schuifzitting met 

zitdiepteverstelbaarheid (70 mm)

KÖHL garantie 

• Uitgebreide garantie van 

5 jaar op de gehele stoel 

(behalve wielen en bekledingsmateriaal)

Materiaalaanduiding

• Alle gebruikte componenten zijn voor 

recyclingdoeleinden voorzien van een 

materiaalstempel voor naar materiaal 

gescheiden afvalverwerking
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